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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 9
e

nieuwsbrief van de subsectie 
Aanbestedingsrecht van de praktijkgroep Bouw- & aanbestedingsrecht 
en de praktijkgroep Mededingingsrecht. Met deze digitale nieuwsbrief 
willen wij u graag op de hoogte houden van de juridische 
ontwikkelingen en in het oog springende vraagstukken die wij in onze 
praktijk tegenkomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die van 
pas kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie.  

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 
contact op met mr. Liesbeth Haverkort (l.e.m.haverkort@kienhuishoving.nl) of met mr. Edwin 
Schotanus (edwin.schotanus@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze praktijkgroepen, 
dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder ‘Diensten’, ‘Bouw-
& aanbestedingsrecht’ of ‘Mededingingsrecht’. Onder de button ‘Nieuwsbrieven’ bij de beide 
praktijkgroepen treft u ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven aan.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

KienhuisHoving nieuws

- Nieuwe praktijkgroep Banking & Finance

Aanbestedingsrecht

- Voorstellen voor nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

- Aanbesteden (toekomstige) Wmo-zorg eenvoudiger?

- Misgelopen kans opdracht: EUR 10 miljoen schadevergoeding

- Europese Commissie stelt nieuwe drempelbedragen vast

Staatssteun

- Commissie neemt groot deel van voorgestelde DAEB-pakket aan

Mededingingsrecht

- NMa zeer actief in december 2011/ januari 2012

- Ketenintegratie in de bouw: mededingingsrechtelijk toegestaan?

KIENHUISHOVING NIEUWS

Nieuwe praktijkgroep Banking & Finance

Recent heeft KienhuisHoving een praktijkgroep Banking & Finance in het leven geroepen, die 

wordt geleid door Diana Gunckel (diana.gunckel@kienhuishoving.nl). Diana heeft jarenlange 

ervaring in zowel de nationale als internationale financieringspraktijk, opgedaan bij diverse 

nationale en internationale advocatenkantoren. Om u een idee te geven wat de praktijkgroep 

Banking & Finance voor u zou kunnen betekenen, dient ter toelichting het volgende.

In het kader van de publiek-private samenwerking (PPS) tussen overheid en marktpartijen is het 

sinds een aantal jaren niet ongebruikelijk dat de overheid verlangt dat de private partij naast het 
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ontwerp (design) en de realisatie (build), ook de financiering (finance) (en onderhoud, 

maintenance) van het project op zich neemt. De private partij wordt vervolgens door de 

overheid voor haar prestatie beloond in de vorm van een gedurende langere tijd, bijvoorbeeld 

20 jaar, in termijnen, bijvoorbeeld per kwartaal, te ontvangen beschikbaarheidsvergoeding. 

Deze vorm van financiering wordt meestal aangeduid met de Engelse term project finance, en 

gedocumenteerd in een DBFM-contract. De belangrijkste voordelen van deze constructie zijn 

dat meer value for money door de overheid wordt verkregen, en een evenwichtige 

risicoverdeling tussen de overheid en de private partij. Ook wordt wel als voordeel genoemd dat 

de financiers - meestal een syndicaat van banken - van nature alert zijn op kwaliteit en risico’s, 

en daarmee een gelijk belang hebben als de overheid, namelijk de continuïteit tijdens de gehele 

loopduur van het project. In die visie treden de financiers dan ook op als extra waakhond ten 

behoeve van de overheid.

Zagen de DBFM-structuren aanvankelijk alleen op infrastructurele bouwprojecten door de 

Rijksoverheid - bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de N31 en recent A15 -, zo rond 2003-

2004 werd ook begonnen met de toepassing ten aanzien van huisvestingsbehoeften, 

bijvoorbeeld het belastingkantoor in Doetinchem. Niet alleen het type projecten wordt 

uitgebreid, ook steeds meer decentrale overheden zien de voordelen van DBFM-contracten en 

projectfinanciering. In mei 2008 presenteerde de commissie-Ruding dan ook een rapport met 

aanbevelingen voor een succesvolle toepassing op het niveau van de lagere overheden. Ook 

de Crisis- en herstelwet, bedoeld om een positieve impuls te geven aan de economie in 

crisistijd, ziet op het versneld uitvoeren van een reeks projecten waarbij DBFM-structuren een 

geschikt juridisch kader zouden kunnen vormen.

Onze bouw- en aanbestedingsspecialisten staan u samen met Diana graag bij met de integrale 

advisering van uw DBFM-contracten, inclusief voorkomende financieringsdocumentatie.

AANBESTEDINGSRECHT

Voorstellen voor nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Terwijl Nederland nog in afwachting is van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van 

het voorstel Aanbestedingswet 20.. (Wetsvoorstel 32.440) (plenaire behandeling thans 

ingepland voor 1 en 2 februari 2012), welk wetsvoorstel mede is gebaseerd op de huidige

aanbestedingsrichtlijnen (waaronder de Europese Aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG)), heeft 

de Europese Commissie op 20 december 2011 voorstellen gelanceerd voor nieuwe

aanbestedingsrichtlijnen. Twee voorstellen (respectievelijk: COM(2011)896 en COM(2011)895) 

zijn bedoeld ter vervanging van de huidige algemene aanbestedingsrichtlijn inzake de klassieke 

overheid (2004/18/EG) en de huidige aanbestedingsrichtlijn inzake nutssectoren (2004/17/EG). 

Het derde voorstel (COM(2011)897) beoogt een geheel nieuwe richtlijn in het leven te roepen, 

specifiek gericht op de gunning van concessies voor werken en diensten. Met de drie 

conceptrichtlijnen staat een groot aantal, deels ingrijpende, wijzigingen op stapel. In deze editie 

van de nieuwsbrief worden enkele opvallende wijzigingen in de conceptrichtlijn COM(2011)896 

inzake de klassieke overheid (“de Conceptrichtlijn”)  ten opzichte van het huidige regime, in 

vogelvlucht besproken. Dit betreft aldus geen uitputtende opsomming. Dat zou het doel van 

deze nieuwsbrief voorbij schieten.

In de Conceptrichtlijn staan enkele nieuwe definities opgenomen. Zie bijvoorbeeld de nieuwe 

definitie voor één van de varianten van het begrip “overheidsopdracht voor werken”, waaronder 

(mede) wordt verstaan: “het verwezenlijken met welke middelen dan ook van een werk dat 

voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het 
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soort en het ontwerp van het werk” (artikel 2 lid 8 sub c Conceptrichtlijn). Verder maakt de 

Conceptrichtlijn een onderscheid tussen enerzijds de centrale overheid en anderzijds lagere 

overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen), oftewel:  “lagere aanbestedende 

diensten” (artikel 2 lid 3 Conceptrichtlijn). Lagere aanbestedende diensten kunnen bij 

toepassing van de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure van gunning door 

onderhandelingen volstaan met een jaarlijkse vooraankondiging, direct na de aanvang van het 

begrotingsjaar, van de voor het komende jaar voorgenomen aanbestedingen. Zij hoeven dan 

geen oproep tot mededinging meer te plaatsen wanneer de aanbesteding later dat jaar wordt 

gehouden. Alleen gegadigden die naar aanleiding van de vooraankondiging hun belangstelling 

kenbaar hebben gemaakt, dienen voor de aanbesteding te worden uitgenodigd (artikel 52 lid 2 

Conceptrichtlijn). Voor marktpartijen is na de aanvang van de verschillende begrotingsjaren dus 

alertheid geboden!

In artikel 11 van de Conceptrichtlijn wordt de “inhouse-uitzondering” - een uitzondering die in de 

Europese jurisprudentie is ontstaan - vastgelegd. Deze uitzondering houdt kort gezegd in dat 

geen aanbestedingsplicht geldt als een opdracht door een aanbestedende dienst wordt gegund 

aan een partij op wie de aanbestedende dienst (eventueel gezamenlijk met andere 

aanbestedende diensten) toezicht uitoefent als op zijn eigen diensten, de partij aan wie wordt 

gegund ten minste 90% van de activiteiten uitoefent voor de organen die haar controleren en er 

geen privédeelneming is in de gecontroleerde rechtspersoon. Ook wordt een poging gedaan om 

het arrest Stadtreinigung Hamburg (HJEU 9 juni 2009, zaak C-480/06) te codificeren (artikel 11 

lid 4 Conceptrichtlijn). Bepaalde overeenkomsten tussen twee of meer aanbestedende diensten 

worden niet aangemerkt als overheidsopdracht. De uitzondering voor het verstrekken van 

alleenrechten (artikel 18 Europese aanbestedingsrichtlijn)  keert niet terug in de 

Conceptrichtlijn.

Onder de huidige Europese Aanbestedingsrichtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen 

zogeheten “IIA-diensten” en “IIB-diensten”. Kort gezegd, geldt ten aanzien van 

(bovendrempelige) IIA-diensten een volle aanbestedingsplicht, terwijl (bovendrempelige) IIB-

diensten vaak zonder aanbesteding kunnen worden gegund. Dit ”verlichte regime” voor IIB-

diensten wordt in de Conceptrichtlijn verlaten. Gevolg hiervan is dat veel diensten die voorheen 

als IIB-dienst konden worden aangemerkt, in de toekomst zullen moeten worden aanbesteed. 

Dat geldt voor (onder meer) diensten voor arbeidsbemiddeling, beveiligingsdiensten en tal van 

diensten die voorheen onder de IIB-restcategorie vielen.

Nieuw is de uitzondering op de aanbestedingsplicht voor “sociale diensten en andere specifieke 

diensten” (artikel 74 - 76 en 4 sub d Conceptrichtlijn). De lijst van deze nieuwe uitgezonderde 

diensten is aanzienlijk korter dan de huidige IIB-lijst. Voor diensten binnen deze nieuwe 

uitgezonderde categorie met een geraamde waarde lager dan EUR 500.000 legt de 

Conceptrichtlijn geen enkele verplichting op. Voor opdrachten met een hogere waarde wel. 

Voor een nadere toelichting op de (aanbestedings)verplichtingen die dan gelden zij verwezen 

naar het volgende nieuwsbriefitem over inkoop van (toekomstige) Wmo-zorg.

De Conceptrichtlijn introduceert voorts een nieuwe procedure voor innovatieve opdrachten: het 

innovatiepartnerschap. Waar de concurrentiegerichte dialoog voorziet in de mogelijkheid om 

tijdens de aanbestedingsprocedure in samenwerking met marktpartijen te komen tot concrete 

oplossingen voor de vraag van de aanbestedende dienst in een specifiek project, is de 

procedure inzake het innovatiepartnerschap bedoeld om een gestructureerd partnerschap  aan  

te  gaan  voor  de ontwikkeling van innovatieve werken, leveringen of diensten. Daarbij is 

inbegrepen de daaropvolgende aankoop van de uit het partnerschap resulterende werken, 

leveringen of diensten, mits deze overeenstemmen met de vooraf, in het kader van de 
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aanbesteding afgesproken prestatieniveaus en de aankopen overeenstemmen met vooraf 

afgesproken prijsniveaus (artikel 29 Conceptrichtlijn). Gunning van het innovatiepartnerschap 

geschiedt volgens de regels van de procedure van gunning door onderhandeling met 

voorafgaande aankondiging.

Tot slot: om de toegang voor het MKB tot aanbestedingen te vergroten, wordt een aantal 

maatregelen voorgesteld. Dit gaat bijvoorbeeld om de plicht voor aanbestedende diensten om 

bij inschrijving allereerst genoegen te nemen met eigen verklaringen van de inschrijver, zodat 

de sec aan de deelname verbonden kosten beperkt kunnen blijven (artikel 57 Conceptrichtlijn); 

de verplichting voor aanbestedende diensten om de keuze een opdracht, met een waarde van 

EUR 500.000 of meer, al dan niet in percelen op te delen, te motiveren (artikel 44 lid 1 

Conceptrichtlijn) en de beperking van de mogelijke selectiecriteria die een aanbestedende 

dienst mag hanteren voor deelname aan de aanbesteding (waaronder de hoogte van 

omzeteisen e.d.), opdat geen disproportionele criteria worden gehanteerd, waaraan het MKB 

wellicht niet zou kunnen voldoen (artikel 56).

In hoeverre en wanneer de nu voorgestelde Conceptrichtlijn zal worden aangenomen, valt te 

bezien. De Commissie streeft ernaar de Conceptrichtlijn (gelijk met de twee andere 

conceptrichtlijnen) uiterlijk eind dit jaar te laten aannemen. Dat is een voortvarend streven. Lukt 

het wel, dan dient de (alsdan) nieuwe algemene aanbestedingsrichtlijn uiterlijk in 2014 door de 

lidstaten te zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving. Of het huidige wetsvoorstel 

Aanbestedingswet 20.. (Wetsvoorstel 32.440), ooit tot wet verheven zal worden is thans de 

vraag. Wellicht is het verstandiger dat “Den Haag” energie gaat stoppen in wetsvoorstel 

aanbestedingswet take III.

Aanbesteden (toekomstige) Wmo-zorg eenvoudiger?

Onlangs verscheen in de media het bericht dat aanbesteden van Wmo-zorg met de komst van 

nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen eenvoudiger zal worden. Alle discussies over het 

onderscheid tussen IIA- en IIB-diensten zouden overboord kunnen. Hulp bij het huishouden zou  

- nadat de nieuwe Conceptrichtlijn (zie hierboven) in Nederland zou worden geïmplementeerd -

hoe dan ook binnen een nieuwe uitzonderingscategorie gaan vallen.

In de Conceptrichtlijn wordt het huidige onderscheid tussen IIA- en IIB-diensten geschrapt. 

Genoemd onderscheid is onder de huidige regelgeving van belang voor de vraag of een 

opdracht wel of niet moet worden aanbesteed (IIA: ja, IIB: in beginsel nee) en leidt in het kader 

van Wmo-zorg tot op de dag van vandaag tot veel discussies. Het is evenwel niet gezegd dat 

discussies over precieze kwalificaties van diensten voorgoed verleden tijd zijn na implementatie 

van de Conceptrichtlijn. In de Conceptrichtlijn introduceert de Europese Commissie namelijk 

een nieuwe uitzondering op de Europese aanbestedingsplicht voor “sociale diensten en andere 

specifieke diensten”. Wat hieronder valt, is te zien in bijlage XVI, alwaar een lijst van - zgn. -  

CPV-coderingen staat opgenomen. Deze lijst is aanzienlijk korter dan de huidige IIB-lijst. 

“Diensten voor terbeschikkingstelling van huishoudelijk hulp” en “thuishulpdiensten” die wel op 

de IIB-lijst staan, keren in de nieuwe uitgezonderde categorie niet terug. Daar waar onder het 

huidige regime kan worden verdedigd dat dergelijke diensten niet Europees aanbesteed hoeven 

te worden, dienen deze blijkens de Conceptrichtlijn wel Europees te worden aanbesteed!

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening keren wel terug in de nieuwe uit te 

zonderen categorie. Denk hierbij aan diensten als “gezondheidszorg en maatschappelijk werk”, 

“extramurale zorgdiensten”, “welzijnszorg voor bejaarden, gehandicapten, kinderen en 

jongeren” en “diensten voor begeleiding”. Terzijde: genoemde diensten vallen thans nog binnen 
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de AWBZ, doch zullen naar verwachting per 1 januari 2013 worden overgeheveld naar de 

Wmo, en aldus onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten worden gebracht. Dat 

genoemde diensten binnen de nieuwe uit te zonderen categorie vallen van de Conceptrichtlijn 

betekent echter nog niet dat deze diensten niet aanbesteed zullen hoeven te worden. Dit geldt 

namelijk alleen voor diensten binnen de uitgezonderde categorie met een geraamde waarde 

lager dan EUR 500.000 (artikel 4 sub d Conceptrichtlijn). Voor die gevallen wordt - kort gezegd -

aangenomen dat geen grensoverschrijdend belang aan de orde is, waardoor geen Europese 

(aanbestedings)verplichtingen gelden.

Opdrachten voor diensten binnen de uitgezonderde categorie met een geraamde waarde van 

EUR 500.000 of hoger, dienen echter via een - zgn. - “gunningsprocedure” geplaatst te worden 

(artikel 74, 75 en 76 Conceptrichtlijn). Artikel 76 van bepaalt dat de lidstaten voor de gunning 

van dergelijke opdrachten “passende procedures in waarbij wordt gezorgd voor volledige 

naleving van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers en 

aanbestedende diensten rekening kunnen houden met de specifieke kenmerken van de 

betrokken diensten”. Aanbestedende diensten die voornemens zijn een overheidsopdracht te 

gunnen, dienen hun voornemen daartoe kenbaar te maken via een aankondiging van opdracht 

(artikel 75 lid 1 (Conceptrichtlijn). Deze aankondiging dient onder meer te bevatten: (i) een 

omschrijving van de vereiste diensten; (ii) de uiterste datum voor het opnemen van contact met 

de aanbestedende dienst met het oog op deelname en (iii) een beknopte omschrijving van de 

belangrijke elementen van de toe te passen gunningsprocedure (bijlage VI, deel H 

Conceptrichtlijn). De resultaten van deze procedure moeten bekend worden gemaakt in een 

aankondiging van een gegunde opdracht (artikel 75 lid 3 en bijlage VI deel I Conceptrichtlijn).

Een aanbestedende dienst zal in dit geval een “gunningsprocedure” moeten doorlopen, waarbij 

de opdracht enerzijds wel moet worden aangekondigd en het transparantie- en 

gelijkheidsbeginsel in acht genomen dienen te worden, doch waarin anderzijds niet alle 

Richtlijnbepalingen, die in een Europese aanbestedingsprocedure gelden, toepasselijk zijn. 

Eenvoudig? U mag het zeggen.

Misgelopen kans opdracht: EUR 10 miljoen schadevergoeding

De Rechtbank Zutphen heeft het Kadaster veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding 

wegens gederfde winst van EUR 10 miljoen aan Het Logistiek Adviesbureau HLA B.V. (“HLA”), 

vanwege het - ten onterechte - niet uitnodigen van HLA voor een onderhandse aanbesteding 

(tussenvonnis 4 mei 2011 (LJN: BV0451) en eindvonnis van 28 december 2011 (LJN: 

BU9991)). Volgens de rechtbank wist het Kadaster dat HLA actief was op de markt waarop de 

aanbesteding betrekking had (te weten: KLIC-viewer (ontwikkeling)) en had zij HLA daarom een 

offerteaanvraag moeten toezenden. Door dit na te laten, handelde het Kadaster in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel en daarmee onrechtmatig jegens HLA.

Dat een aanbestedende dienst ook bij een niet-verplichte onderhandse aanbestedingen 

gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de algemene 

aanbestedingsbeginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel, is niet nieuw. Deze uitspraak 

onderstreept maar weer eens dat gebondenheid aan deze beginselen ook kan leiden tot een 

verplichting om (bepaalde) partijen mee te laten dingen. Niet alleen inschrijvers, doch ook 

potentiële inschrijvers, moeten gelijk worden behandeld (zie bijvoorbeeld ook: Hof Den Haag 26 

oktober 2010 (LJN: BO2080), waarover wij u in onze 2e nieuwsbrief al informeerden).

Toch is de toewijzing van de schadevergoedingsvordering van HLA opmerkelijk. 

Schadevergoedingsvorderingen wegens een gemiste kans op een opdracht stuiten vaak af op 
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bewijsproblemen. Immers, op voorhand staat zeker niet vast (i) dat zou zijn ingeschreven, (ii) 

dat zou zijn gewonnen en (iii) welke schade is geleden. Er bestaan voorbeelden in oudere 

jurisprudentie waarin de geschatte grootte van de kans dat de eisende partij de opdracht in de 

aanbesteding zou hebben binnengehaald een belangrijke factor is in de schadebegroting. Deze 

“winkans” werd dan vermenigvuldigd met - kort gezegd - de schadecomponenten. De “winkans” 

heeft de rechtbank in dit concrete geval klaarblijkelijk ingeschat op 100%. De rechtbank acht 

aannemelijk dat HLA aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding kon voldoen en 

dat zij het gevraagde product op de plank had liggen Voorts stelt de rechtbank vast dat HLA 

had meegedaan aan de aanbesteding als zij was uitgenodigd. Ook stelt de rechtbank (met 

zoveel woorden) vast dat HLA een reëel verdienmodel had - toegestaan binnen de kaders van 

de opdracht - dat haar in staat stelde om volledig tegen kostprijs te offreren. Nu het Kadaster 

niet aannemelijk heeft gemaakt dat de winnende inschrijver een betere offerte heeft ingediend, 

wordt aangenomen dat HLA de aanbesteding zou hebben gewonnen. Vervolgens begroot de 

rechtbank de schade op EUR 10 miljoen: ongeveer de helft van het door HLA gevorderde 

bedrag. Dit toegewezen bedrag bestaat uit enerzijds de gederfde winst uit de opdracht van het 

Kadaster en anderzijds (voor het overgrote deel) uit gederfde winst vanwege - door het 

mislopen van de opdracht - misgelopen licentie-inkomsten (van derden).

Er bestaat een significante kans dat het Kadaster hoger beroep instelt tegen het eindvonnis. 

Wordt dus (hoogstwaarschijnlijk) vervolgd…

Commissie stelt nieuwe drempelbedragen vast

De Europese Commissie stelt eens per twee jaar de drempelbedragen genoemd in artikel 7 van 

de Europese Aanbestedingsrichtlijn (Richtlijn 2004/18/EG) en artikel 16 van de Richtlijn 

Nutssectoren (Richtlijn 2004/17/EG) opnieuw vast. Voor overheidsopdrachten met een 

geraamde waarde exclusief BTW, gelegen op of boven deze drempelbedragen, geldt op grond 

van genoemde richtlijnen een Europese aanbestedingsplicht. Met Verordening 1251/2011 

(Publ. 2011 L 319/43) heeft de Europese Commissie de drempelbedragen voor de jaren 2012 

en 2013  vastgesteld op de volgende waarden:

Centrale overheid Decentrale overheid

Richtlijn 2004/18/EG (BAO) 

voor overheidsopdrachten

Voor werken 5.000.000 Euro 5.000.000 Euro

Voor diensten    130.000 Euro    200.000 Euro

Voor leveringen    130.000 Euro    200.000 Euro

Richtlijn 2004/17/EG (BASS) 

voor speciale sectoren

Voor werken 4.845.000 Euro

Voor diensten    387.000 Euro

Voor leveringen    387.000 Euro

STAATSSTEUN

Commissie neemt groot deel van voorgestelde DAEB-pakket aan

In nieuwsbrief nr. 7 van september 2011 berichtten wij u al dat de Europese Commissie (“de 

Commissie”) een aantal herzieningsvoorstellen had gedaan met betrekking tot de regelgeving 

op het gebied van staatssteun en compensatie voor zogenaamde diensten van algemeen 

economisch belang (“DAEB”); diensten die weliswaar economisch van aard zijn, maar die door 
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de overheid als een bijzondere taak van publiek belang worden beschouwd, zoals post, 

openbaar vervoer en afvalinzameling. Compensatie voor dergelijke diensten is toegestaan, 

zonder dat er sprake is van de verlening van ongeoorloofde staatssteun, mits wordt voldaan 

aan de vier voorwaarden uit het Altmark arrest (zie ook nieuwsbrief nr. 7 van 2011).

Na een consultatieronde heeft de Commissie op 20 december 2011 drie van de vier 

voorgestelde beleidsinstrumenten nagenoeg in ongewijzigde vorm aangenomen: de DAEB 

Mededeling, het DAEB Besluit en de DAEB Kaderregeling. De DAEB Mededeling bevat een 

nadere uitleg van alle Europeesrechtelijke begrippen met betrekking tot staatssteun en DAEB’s 

en hoe die begrippen momenteel in de praktijk worden toegepast.

Het nieuwe DAEB Besluit stelt een aantal voorwaarden om bepaalde steunmaatregelen in 

overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

(“VWEU”), ook al voldoen die steunmaatregelen niet aan de voorwaarden uit het voornoemde 

Altmark-arrest. Het steunbedrag mag maximaal EUR 15 miljoen per jaar bedragen en moet 

dienen ter compensatie van een expliciet door de overheid toegewezen DAEB. Het plafond van 

EUR 15 miljoen geldt niet voor compensatie ten gunste van een aantal specifieke DAEB’s die 

zien op sociale dienstverlening zoals gezondheidszorg, sociale huisvesting, kinderhuisvesting, 

toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding. Het plafond geldt evenmin voor specifieke 

compensatie aan kleinere regionale luchthavens. Ongeacht of het plafond van EUR 15 miljoen 

van toepassing is mag de DAEB slechts zijn toegewezen voor een periode van tien jaar, tenzij 

de investeringen die gemoeid zijn met het uitvoeren van de DAEB een langere duur 

rechtvaardigen. Voorts geldt dat er geen overcompensatie mag plaatsvinden; de onderneming 

belast met de DAEB mag slechts een “redelijke winst” ontvangen. Voor de bepaling van deze 

“redelijke winst” zijn in het DAEB Besluit eveneens handvaten opgenomen.

De DAEB Kaderregeling dient als handleiding voor steunmaatregelen die om de een of andere 

reden niet kunnen voldoen aan de voorwaarden uit het Altmark-arrest of het DAEB Besluit. 

Dergelijke steunmaatregelen kunnen aan de hand van de Kaderregeling alsnog in 

overeenstemming met het VWEU worden gebracht, maar zullen hoe dan ook moeten worden 

aangemeld bij de Commissie.

Bovenstaande instrumenten treden met ingang van 31 januari 2012 in werking. Het enige 

beleidsdocument dat de Europese Commissie nog niet heeft aangenomen is de DAEB de 

minimis Verordening (“de Verordening”). Het idee achter de Verordening is dat DAEB 

compensatie van een beperkte omvang geen invloed heeft op de tussenstaatse handel en 

daarom geen staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU vormt. Tijdens de consultatieronde 

kwam er echter veel kritiek van de EU Lidstaten op het voorstel van de Commissie, vanwege 

het beperkte toepassingsbereik van de Verordening. Het oorspronkelijke voorstel was namelijk 

alleen van toepassing op compensatie voor de uitvoering van een DAEB indien (i) de  

compensatie werd verleend door lokale overheden die niet meer dan 10.000 inwoners 

vertegenwoordigden; (ii) de begunstigde onderneming over de afgelopen twee jaar een 

gemiddelde jaaromzet had van minder dan EUR 5 miljoen; en (iii) maximaal EUR 150.000 per 

jaar aan compensatie werd verleend per onderneming. In de nieuwe concept Verordening 

komen de eerste en tweede voorwaarde te vervallen en geldt slechts dat per onderneming per 

drie jaar EUR 500.000 aan compensatie wordt uitgekeerd. De Commissie is een nieuwe 

consultatieronde gestart naar aanleiding van dit nieuwe concept en verwacht in het voorjaar van 

2012 te beslissen over het al dan niet aannemen van deze Verordening.
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MEDEDINGINGSRECHT

NMa zeer actief in december 2011/ januari 2012

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) heeft allesbehalve stilgezeten in de afgelopen 

maanden. Zo deelde de NMa in december van vorig jaar en januari van dit jaar boetes uit aan 

een wasserijkartel vanwege vermeende marktverdelingsafspraken, aan een makelaarkartel 

voor het vermeend manipuleren van de consumentenprijs op veilingen, aan een 

glazenwasserskartel voor eveneens vermeende marktverdeling en aan de branchevereniging 

voor huisartsen, de LHV, voor vermeende inmenging in het vestigingsbeleid van haar leden. 

Het totaalbedrag van deze boetes komt neer op bijna € 33 miljoen. Mede door deze boetes 

heeft de NMa naar eigen zeggen de Nederlandse samenleving een besparing van € 265 

miljoen opgeleverd in 2011. Afgezet tegen de kosten van de NMa zou dat neerkomen op een 

besparing van € 36 per huishouden. Voorts waarschuwde de NMa de branchevereniging voor 

fysiotherapeuten KNGF omdat zij een collectieve oproep aan haar leden had gedaan om geen 

contracten meer met de zorgverzekeraars af te sluiten. Daarnaast heeft de 

reisbrancheorganisatie ANVR - op aandringen van de NMa - haar algemene 

agentuurvoorwaarden aangepast, omdat de oude voorwaarden mogelijk konden worden 

geïnterpreteerd als een verbod voor leden om zelfstandig kortingen aan klanten aan te bieden. 

Ook kondigde de NMa aan dat zij twee onderzoeken is gestart in de markt voor aanbieders van 

leesmappen en in de markt voor mobiele operators. Ondernemingen in de laatstgenoemde 

sector hebben in het verleden reeds forse boetes gekregen wegens prijsafspraken, hetgeen 

een boeteverzwarende omstandigheid kan vormen, indien mocht blijken dat deze 

ondernemingen wederom de Mededingingswet hebben overtreden.

Ketenintegratie in de bouw: mededingingsrechtelijk toegestaan?

De laatste tijd zijn begrippen zoals ketenintegratie en Building Information Modeling (“BIM”) 

schering en inslag in de bouwsector. Geen van deze begrippen is vastomlijnd, maar zij 

markeren in ieder geval een koerswijziging in de bouwsector waarbij men wil afstappen van het 

zogenaamde “vechtmodel”: het model waarmee contracten in de bouw momenteel veelal tot 

stand komen. In dit model staan opdrachtgever en opdrachtnemer vaak lijnrecht tegenover 

elkaar en probeert men risico’s zoveel mogelijk bij de andere partij neer te leggen. Om met 

deze trend te breken wil men naar een meer harmonieus overlegmodel toe. Zoals gezegd, de 

terminologie is verschillend, maar de basisgedachte komt op het volgende neer. In plaats van 

dat partijen alle troeven achter de hand houden bij een project, zoals in de huidige praktijk 

regelmatig gebeurt, gaan de opdrachtnemer(-s) en onderaannemers, eventueel met de 

opdrachtgever(-s), samenwerken in een keten waarin zoveel mogelijk openheid en 

transparantie wordt betracht, als ware zij eenheden binnen hetzelfde bedrijf. Die transparantie 

moet de samenwerking en uiteindelijk het project ten goede komen, omdat risico’s eerder door 

alle partijen worden ontdekt en gezamenlijk kunnen worden aangepakt en het werk op een 

evenwichtige wijze kan worden verdeeld onder de opdrachtnemende ketenpartners. Dit alles 

levert de nodige kostenbesparingen op die vervolgens ten gunste komen aan alle betrokken 

partijen.

Omdat dit model voor veel opdrachtgevers en opdrachtnemers nog onbekend terrein is, is de 

wijze van contracteren vaak een heikel punt. Niet alleen civielrechtelijke en bouwrechtelijke 

vraagstukken, zoals aansprakelijkheid voor gemaakte keuzes en intellectueel eigendomsrecht 

op ontwerpen spelen hierbij een rol, maar ook het mededingingsrecht komt om de hoek kijken. 

De contracten tussen ketenpartners vertonen namelijk regelmatig gelijkenissen met 

combinatieovereenkomsten. Dat dergelijke overeenkomsten mededingingsrechtelijk zijn 

toegestaan kan niet op voorhand worden aangenomen. Voor een mededingingsrechtelijke 



beoordeling van dit soort samenwerkingsverbanden is onder meer van belang welke 

ketenpartners een overeenkomst sluiten en of deze partners (potentiële) concurrenten van 

elkaar zijn. Ook het doel en de duur van een ketenintegratie is relevant: gaat het om een 

eenmalige combinatie voor een specifiek project of betreft het juist een duurzame 

samenwerking die voor meerdere jaren tussen dezelfde partijen wordt aangegaan? Welke 

informatie wordt er uitgewisseld binnen de keten: enkel informatie over de specifieke opdracht 

of tevens concurrentiegevoelige informatie die het kader van de opdracht te buiten gaat? Welke 

voordelen worden er met de ketenintegratie behaald en op wat voor manier worden die 

voordelen ook gedeeld met de uiteindelijke opdrachtgever? Dit alles is van belang voor de 

vraag of de samenwerking uiteindelijk mededingingsrechtelijk wel door de beugel kan. Wilt u 

meer weten over de juridische voetangels en klemmen die met ketenintegratie gepaard gaan? 

Dan kunt u contact opnemen met Esther van Manen (civiel bouwrecht) en/of Bram Nijhof 

(mededingingsrecht) (telefoon: 053-4804228, e-mail: e.van.manen@kienhuishoving.nl en 

b.nijhof@kienhuishoving.nl).

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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